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“La violència no és violència quan s’arriba a casos d’agressions físiques greus;... és 

violència de gènere que les noies creguin encara en el príncep blau i tots els mites de l’amor 

romàntic; és violència de gènere educar a les noies en la submissió i en una modèstia mal 

entesa; és violència de gènere que s’utilitzi la gelosa com a mecanisme de control de la 

parella i en canvi no s’aposti per les relacions de confiança; és violència de gènere pensar 

que les drogues, el alcohol, certes vestimentes i actituds de les noies siguin atenuants de la 

violència de gènere; és violència de gènere no deixar viure la sexualitat com un gran plaer i 

mb llibertat i responsabilitat de cada persona; és violència de gènere pensar que l’amor ho 

pot tot i que l’amor ens fa patir; és violència de gènere pensar que precisament la violència 

de gènere sigui un assumpte privat entre l’agressor i la víctima.” 

 

Amparo Tomé, 2005 

 



   
 

 
 

Resum 

La violència de gènere en adolescents s’ha convertit en un problema social que genera 

preocupació a nivell general. En estudis impulsats per la Delegación del Gobierno per la 

violència de gènere i la Macroencuesta de 2015 demostren que això és una realitat i que 

aquest tipus de violència està present en la franja dels 16 als 24 anys. Per això, s’ha de 

profunditzar en l’amor romàntic, en les formes d’abús que poden patir els adolescents i en 

com són les relacions abusives. Seguint aquesta línia, l’objectiu del treball és conèixer si el 

taller “la prevenció de les relacions abusives” realitzat a Manresa (Bages) és efectiu, per 

dur-ho a terme s’ha passat una enquesta, abans i després, als alumnes que han participat.  

La hipòtesi de l’estudi és que existeixen diferències significatives de manera positiva una 

vegada realitzat el taller. No obstant, he pogut observar que un cop impartit el taller no hi ha 

cap diferència significativa, per això s’ha fet un anàlisi des de dos vessants diferents dels 

factors que han pogut influir en que això succeeixi. 

 

Abstract 

Gender violence in adolescents has become a social problem of general concern. In studies 

promoted by “la Delegación del Gobierno para la violencia de género” and “la 

Macroencuesta” in 2015 show that this is a reality and that this type of violence is present in 

the 16 to 24 age group. For this reason, it is necessary to delve deeper into romantic love, 

into the forms of abuse that adolescents can engage in and how abusive relationships arise. 

Following this line, the objective of the study is to know if the workshop "the prevention of 

abusive relationships" carried out in Manresa (Bages) is effective, for the time being an 

survey, before and after, has passed to the students who have participated.  

The hypothesis of the study is that significant differences exist in a positive way within the 

workshop. However, I have been able to observe that once the workshop has been given 

there is no significant difference, but here is an analysis of the factors that have made it 

happen from two different perspectives.  
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1. Introducció  

Segons l’enquesta de violència masclista a Catalunya l’any 2016 un 46,8% de les noies 

que havien sofert algun fet de violència masclista tenien entre 16 i 29 anys. En les dades 

recollides per l’Institut Català de la dona, a Catalunya l’any 2018 van haver 9.325 

trucades al telèfon 900 900 120 per part de dones en situació de violència masclista, les 

quals 139 eren menors d’edat.  

Per tant, la població juvenil resulta ser un col·lectiu especialment vulnerable davant la 

violència de gènere. Això pot ser degut a que els adolescents “normalitzen” aquestes 

conductes i les minimitzen o les neguen. També influeixen, i molt, les creences sobre 

l’amor romàntic, que afavoreix la justificació de les conductes de gelosia i control i que 

s’entenguin com una prova d’amor. Com el control no el perceben com una forma de 

violència els crea una vulnerabilitat quan les conductes violentes s’intensifiquen 

(Institut Català de les dones, 2013). 

Com l’adolescència és una fase on es construeix la identitat i on comencen a definir la 

manera de relacionar-se, els patrons que segueixin durant aquesta etapa seran els que 

marquin les relacions adultes. Al haver una manca d’experiències prèvies i juntament 

amb les creences relatives a l’amor romàntic, dificulta a que sàpiguen identificar 

situacions d’abús per part de la parella (Institut Català de les dones, 2013). 

Quan es parla de violència de gènere en adolescents es coneix com a “dating violence”
1
, 

que es traduiria com a “violència durant el nuviatge”, aquesta es definida com un 

comportament controlador, abusiu i agressiu dins d’una relació romàntica. On s’inclou 

l’abús verbal, emocional, físic o sexual, o una combinació de tots. 

Per tant, és important aprofundir en el tema de la violència de gènere envers els 

adolescents, tenint en compte com socialitzen en relació a l’amor, el mite de l’amor 

romàntic, les relacions abusives i tots els seus components, els diferents tipus de 

violència i en com afecten les noves tecnologies a les relacions afectives. 

Per aquest motiu el treball té per objectiu veure l’efectivitat del taller realitzat a 

Manresa, a dos instituts, anomenat  “Taller de prevenció de les relacions abusives”, el 

                                                           
1
 The National Center for Victims of Crime https://victimsofcrime.org/help-for-crime-victims/get-help-

bulletins-for-crime-victims/bulletins-for-teens/dating-violence 

https://victimsofcrime.org/help-for-crime-victims/get-help-bulletins-for-crime-victims/bulletins-for-teens/dating-violence
https://victimsofcrime.org/help-for-crime-victims/get-help-bulletins-for-crime-victims/bulletins-for-teens/dating-violence
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qual té per objectiu fer conèixer i saber detectar les característiques d’una relació d’abús 

en la parella, aprendre a resoldre conflictes sense violència, saber les característiques de 

la violència masclista i el cicle de la violència en parelles joves i parlar sobre estereotips 

i rols de gènere. El taller té una durada de dues hores i el realitzen dos psicòlegs amb 

alumnes dels instituts Guillem Catà i Lacetània. 

Paral·lelament a l’objectiu principal de l’estudi es plantegen altres qüestions com 

conèixer quina visió tenen de les desigualtats de gènere i les relacions abusives, i per 

finalitzar s’analitzarà si els adolescents enquestats han conegut algun cas en el seu 

entorn de relació abusiva o si, fins i tot, l’han viscut ells mateixos. 

Per comprovar l’efectivitat d’aquest taller es passarà una enquesta, abans i després, de 

manera on-line als alumnes que el realitzin. Així doncs, es podrà observar si hi ha hagut 

canvis en la manera de percebre les relacions abusives per part dels adolescents.  

Per poder aprofundir en el tema, s’entrevistarà als psicòlegs que imparteixen el taller i 

així poder analitzar el conjunt de resultats.   

S’espera que un cop efectuat el taller els alumnes hagin canviat de manera positiva el 

seu parer envers la problemàtica de les relacions abusives i els mites associats.  

2. La violència de gènere 

Abans de profunditzar sobre les relacions abusives en adolescents, és important tenir 

coneixement sobre què és la violència, com aquesta afecta a les dones i quines lleis ho 

regulen. 

La violència en un sentit ampli pot ser entesa com una acció que comporta un abús de 

poder, on es transgredeixen, mínimament, un o dos drets fonamentals: el dret a 

determinar el que fem amb el nostre cos i que es fa amb ell i el dret a prendre les nostres 

pròpies decisions i afrontar les conseqüències dels nostres propis actes (Flores Bernal, 

2005 citat a Amurrio, Larrianaga, Usategi & Del valle, 2010). 

La violència de gènere, doncs, és l’exercici de la violència que reflexa la desigualtat 

existent en les relacions de poder entre homes i dones, ja que és una violència exercida 

per qui posseeix, o creu posseir, un poder legitimat des de una posició de dominació. 

Aquesta desigualtat ve definida pels gèneres femenins i masculins, construïts socialment 

que imposa un tipus de feminitat i masculinitat, que a la vegada, defineixen 
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comportaments i actituds diferenciades i que afecten a la totalitat de la vida social 

(Amurrio, Larrianaga, Usategi & Del valle, 2010). 

Tradicionalment la violència dins la parella era considerada d’àmbit privat, vinculada a 

costums socials, culturals i religioses on es tenia la creença que l’home era superior a la 

dona, però amb el pas del temps s’ha convertit en un problema social. Un cas ben clar és 

el de l’Ana Orantes, una dona de 60 anys, que el 1997
2
 va ser assassinada pel seu marit. 

Catorze dies abans que això passés ella ho va denunciar públicament als mitjans de 

comunicació i el seu marit va declarar que això va ser una traïció i una falta al seu 

honor. Arran d’aquest cas l’opinió pública a Espanya va reaccionar i es van començar a 

fer canvis a la legislació.  

L’any 2004 es va aprovar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género. Aquesta llei pretén “actuar contra la 

violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y 

las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por 

parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado 

ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivència”. 

Fent referència a la Declaració de les Nacions Unides (1995)  “la violencia contra las 

mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 

entre los hombres y las mujeres, que han conducido a la dominación de la mujer por 

parte del hombre, la discriminación contra la mujer y la interposición de obstáculos 

contra su pleno desarrollo. La violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo vital 

proviene especialmente de pautas culturales, concretamente de los efectos perjudiciales 

de algunas prácticas tradicionales o con-suetudinarias y de todos los actos de 

extremismo relacionados con la raza, el sexo, el idioma o la religión, que perpetúan la 

condición inferior que se asigna a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la 

comunidad y la sociedad”.  

Per tant, la violència de gènere té origen en les creences socials i el sistema de valors de 

la societat basats en les desigualtats entre homes i dones. Segons l’estudi de la 

Delegación del Gobierno (2015) la percepció dels adolescents entre els 15 i els 29 anys 

sobre que les desigualtats de gènere (accés a llocs de treball amb responsabilitat, 

                                                           
2
1997, Ana Orante rompe el silencio:  

 https://www.publico.es/mujer/violencia-machista-1997-ana-orantes-rompe-silencio 

https://www.publico.es/mujer/violencia-machista-1997-ana-orantes-rompe-silencio
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possibilitats de compaginar la vida laboral i familiar, sous...) són grans està molt estesa, 

no obstant, els nois tenen una menor percepció de la desigualtat que les dones (44% dels 

nois considera que les desigualtats són “molt o bastant grans” davant el 63% de les 

dones).  

Partint d’aquí hi ha molts estudis que demostren com això és una realitat, segons dades 

publicades al Instituto Nacional de Estadística, a Catalunya,  l’any 2018
3
, 76 persones 

menors de 18 anys i 441 entre 18 i 24 anys víctimes de violència de gènere tenen un 

procés incoat amb ordre de protecció o mesures cautelars. Des de l’any 2011, quan es 

comencen a recollir les dades, es veu un augment de 61 a 76 en la franja de menors de 

18 anys. La incidència de de la violència en el nuviatge entre adolescents també resulta 

important, ja que oscil·la entre el 10% i el 35% (Bergman, 1992; Henton, Cate, Koval, 

Lloyd & Christopher, 1983; Avery-Leaf, Cascardi, O'Leary, & Cano, 1997; Foshee, 

Linder, Bauman, Langwick y Arriaga, 1996; O'Keefe, 1997; Rybarik, Dosch, Gilmore y 

Krajewski, 1995 citat a Close, 2005). 

Així doncs, es pot dir que la violència de gènere comença a afectar a edats primerenques 

on els adolescents s’inicien en les relacions amoroses, ja que es desenvolupen en una 

societat desigual i això té repercussió en la seva manera de socialitzar. Per tant, per 

entendre millor les relacions afectives que tenen els adolescents és important centrar-

nos en com es socialitzen en relació a l’amor.  

3. La teoria de la socialització 

La socialització és un procés que s’inicia en el moment del naixement i perdura tota la 

vida, a través del qual les persones, en interacció amb altres, aprenem i interioritzem els 

valors, les actituds, les expectatives i els comportaments característics de la societat en 

la que hem nascut i que ens permet desenvolupar-nos en ella. Aprenem unes pautes de 

comportament social a través de la interacció amb el nostre entorn social i cultural, que 

regulen la nostra conducta. Quan una persona no segueix aquestes pautes establertes es 

parla de desviació social (Giddens, 2001 citat a Bosch, Ferrer, Ferreiro & Navarro, 

2013). 

                                                           
3
 Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=28289&L=0 

http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=28289&L=0
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D’acord amb la teoria de la socialització diferencial, les persones, en el nostre procés 

d’iniciació a la vida social i cultural, a partir dels agents socialitzadors, adquirim 

identitats diferenciades de gènere (Bosch, Ferrer, Ferreiro & Navarro, 2013). 

Un dels punts més importants del procés de la socialització diferenciada es basa en la 

cohesió dels missatges emesos pels diferents agents socialitzadors, com són el sistema 

educatiu, la família, els mitjans de comunicació, cultura, etcètera. Aquests missatges són 

interioritzats per la persona que els rep i per tant acaba pensant i actuant en 

conseqüència. Els agents socialitzadors tendeixen a associar la masculinitat amb el 

poder i la racionalitat i la feminitat amb la subordinació, passivitat, obediència, entre 

altres. Per tant, amb això es transmet un missatge androcèntric, on es considera que 

l’home és el centre de tot i la dona desenvolupa un paper secundari (Bosch & Ferrer, 

2013). Per tant es pot dir que les relacions de parella es basen en un sistema patriarcal 

on hi ha uns rols que s’assumeixen en el moment que es comença la socialització, 

aquests rols neixen de la desigualtat entre l’home i la dona i que es perpetuen en el 

temps. Aquesta socialització és la que determina la base de les relacions de parella que 

es basen en un component d’abús i que posteriorment pot desenvolupar en violència de 

gènere i, per tant, perpetua les desigualtats entre dones i homes (Bosch, Ferrer, Ferreiro 

& Navarro, 2013). 

En definitiva, la socialització diferencial tradicional ha portat a que homes i dones 

adoptin comportaments diferents, contribuint a que es confirmi la creença de què són 

diferents i que s’han de comportar de manera diferent. És a dir, és un procés que 

s’autojustifica.  

En relació a les relacions afectives i de parella, els processos de socialització també són 

molt diferents per uns i altres. A les dones se’ls ha ensenyat que ha de ser l’eix principal 

de la seva vida, en canvi, als homes la seva prioritat és el reconeixement social, i l’amor 

passa a un segon pla (Bosch, Ferrer, Ferreiro & Navarro, 2013). 

Aurora Leal (2007) citat a Bosch, Ferrer, Ferreiro i Navarro (2013): “En las chicas el 

amor romántico viene a ser el romance de la búsqueda, entrega, fusión con la persona 

[...]. En los chicos el amor romántico se relaciona con la seducción”. 

El concepte d’amor romàntic és impulsat i es sosté gràcies a la socialització diferencial i 

la construcció social d’aquest tipus d’amor s’ha anat consolidant a través d’una 
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concepció patriarcal, on la seva base és la desigualtat de gènere, la discriminació cap a 

les dones i la submissió d’aquestes (Ruiz Repullo, 2009 citat a Bosch, Ferrer, Ferreiro & 

Navarro, 2013). 

3.1 Adolescència 

L’adolescència és un moment evolutiu on els referents culturals, els models identitaris, 

l’assumpció dels rols de gènere, la identitat sexual i el grup com a referent prenen molta 

importància (García, 2006). La construcció de la identitat travessa pels estereotips de 

gènere i per la normativitat de gènere, i la teoria de la socialització diferencial pren més 

importància. Per això és important centrar-se en aquesta etapa on és construeix la 

identitat pròpia i diferenciada, i on es pot incrementar la capacitat per a modificar els 

models i les expectatives bàsiques desenvolupats amb anterioritat (Díaz-Aguado, 2003). 

Durant l’adolescència el grup d’iguals, és un dels grups amb més influència en aquesta 

etapa, ja que és on comparteixen experiències i aprenen que són els rols de gènere 

(Estébanez, 2010). Els adolescents, doncs, estan en risc de moltes conductes perjudicials 

degut a la pressió del grup d’iguals (Wekerle, 1999 citat a Close, 2005). Per tant, 

l’opinió del grup en relació a la violència serà molt important perquè cada integrant 

pugui valorar les seves vivències en les relacions afectives i pugui percebre situacions 

de violència. Meras Lliebre (2003) afirma que els adolescents acudeixen al punt 

d’informació inadequat “sin ninguna experiencia vital y con las mismas necesidades y 

falses creencias del agresor y la víctima, difícilmente pueden contener y menos orientar 

y comprender lo que sucede”.  

Per tant, estudiar la violència de parella en aquesta etapa de la vida és fonamental, ja 

que és on comencen les relacions sentimentals i s’aprenen els models d’interacció que 

es desenvoluparan durant l’edat adulta (González-Ortega et al, 2008 citat a Ruiz, 2017). 

Les primeres relacions es on es formaran les seves idees inicials sobre l’amor, la relació 

de parella i com comportar-se en la intimitat. En aquestes primeres relacions de parella 

ja es poden detectar moltes actituds inicials de maltractament a partir de l’exteriorització 

de la necessitat de control i possessió (Gálligo, 2009). A més, s’inclou la complicació de 

què comportaments tals com la gelosia, el control, entre altres puguin interpretar-se de 

manera errònia per desconeixement o per falta d’experiència (González i Santana, 

2001a; Pichiule et al., 2014; Rodríguez, Sánchez i Alonso, 2006 citat a Ruiz, 2017).  
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Es creu que les relacions afectives a l’adolescència no tenen molta transcendència, ja 

que els sentiments a aquestes edats són poc seriosos i poc profunds, on la relació és un 

joc, relacionant els problemes de parella amb coses pròpies de l’edat (Meras Lliebre, 

2003 citat a Cantera, Estébanez i Vázquez, 2009). Tanmateix, la violència de gènere en 

l’adolescència arriba a ser igual de greu que en les relacions adultes, ja que les 

conductes de control suposen un entrenament en el camí de les relacions amoroses que 

poden portar a conseqüències greus anys després (Cantera, Estébanez i Vázquez, 2009).  

Segons l’informe de Cantera, Estébanez i Vázquez (2009) un 10-11% dels joves s’ha 

vist implicat en una relació violenta i un 60% diuen conèixer parelles adolescents 

víctimes de violència de gènere. Per altra banda l’estudi de la Delegación del Gobierno 

(2015) sobre la  percepció de la violència de gènere en l’adolescència i la joventut el 

percentatge d’adolescents que afirma que ha conegut alguna víctima, propera al seu 

entorn, de violència de gènere és del 29%.  

4. Influència de l’amor romàntic 

Les relacions romàntiques estan basades en l’amor, el qual està considerat un element 

de construcció social.  Des de la psicologia, l’amor ha estat definit com un sentiment o 

una emoció de gran complexitat, per la seva necessitat d’afecció i pertinença (Rocha, 

Avendaño, Barrios & Polo, 2016). 

John Lee (1973) citat a (Bosch, Ferrer, Ferreiro & Navarro, 2013). Va proposar una 

classificació que incloïa la diferent tipologia d’amor. Aquests són:  

o Eros o amor passional i romàntic: es caracteritza per una passió irresistible, la 

base és l’existència de l’atracció física. 

o Ludus o amor lúdic: es caracteritza per interaccions causals, sense gairebé 

implicació emocional, absència d’expectatives futures i evitació de la intimitat. 

No busquen una relació estable. 

o Storge o amor amistós: predomina la intimitat, el compromís, l’amistat i el 

companyerisme. Es va desenvolupant amb el temps i busca compromís estable. 

o Pragma o amor pragmàtic: es compon per l’amor ludus i storge. Es basa en la 

recerca racional de la parella ideal. 
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o Mania o amor obsessiu o possessiu: es compon per l’amor eros i ludus. Es 

caracteritza per ser un amor obsessiu, la parella presenta gran dependència i la 

gelosia predomina dins la relació.  

o Àgape o amor altruista: es compon per l’amor eros i storge. Es basa en donar 

abans que rebre, fins al punt de que la parella pot abandonar els seus ideals 

personals per l’entrega total i desinteressada a la seva parella.  

L’amor romàntic és un dels factors que més influeix en el procés de socialització, 

mencionat anteriorment, en adolescents i possibilita el manteniment de les relacions que 

es podrien considerar potencialment destructives.  

L’ideal de l’amor romàntic, com defineixen González y Santana (2001b) citat a Mateos 

(2011) és un factor de risc en les relacions de parelles joves per tolerar la violència en la 

parella. Aquesta concepció de l’amor pot portar a alguns adolescents a interpretar la 

violència en parella com una prova d’amor a superar.  

La visió excessiva de l’amor romàntic pot contribuir al fet que els joves tolerin una 

relació abusiva, en la que el sentiment d’amor s’utilitza com justificació del control que 

la parella pot arribar a exercir. També ajuda a que es relacionin des de un rol 

estereotipat que associa el control amb la masculinitat (Cantera, Estébanez i Vázquez, 

2009a). 

Cal destacar que uns dels aspectes que fa augmentar la invisibilització de la violència en 

les relacions adolescents és la idealització que realitzen els joves de les conductes 

violentes, basades en “l’amor romàntic” i la justificació de comportaments com la 

gelosia o el control. (Soldevila, Domínguez, Giordano, Fuentes i Consolini, 2012 citat a 

Pazos, 2014). 

4.1 Els mites de l’amor romàntic 

Entorn l’amor i la violència de gènere s’han formulat creences errònies que es presenten 

com a veritat, aquestes són factors de risc importants en l’etapa adolescent, ja que és 

quan s’inicien les primeres relacions de parella. Per tant, és important que els 

adolescents tinguin coneixement dels mites de l’amor romàntic i així tenir eines per a la 

identificació dels primers signes de violència en les relacions de parella (Mateos, 2011). 
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Yela (2003) considera que els mites de l’amor romàntic son el conjunt de creences 

socialment compartides en relació a la naturalesa de l’amor, els quals solen ser ficticis, 

absurds, irracionals i impossibles de complir. Aquests són:  

o Mite de la mitja taronja: creença de que escollim a la parella que teníem 

predestinada. Això pot portar a un nivell d’exigència excessivament elevat en la 

relació de parella, amb el risc de decepció o pel contrari una permissivitat 

excessiva de la suposada “parella ideal” o sobreesforç per conservar la “parella 

ideal predestinada” 

o Mite del emparellament o de la parella: creença en que la parella 

(heterosexual) és quelcom natural i universal i que la monogàmia està present en 

totes les èpoques i totes les cultures. L’acceptació d’aquest mite pot donar lloc a 

conflictes interns a les persones que es desvien d’aquesta creença.  

o Mite de l’exclusivitat: creença de que és impossible estar enamorat/da de dues 

persones a la vegada. Pot suposar conflictes interns i/o relacionals a l’entrar amb 

col·lisió amb aquelles normes socials que imposen la monogàmia. 

o Mite de la fidelitat: creença de que tots els desitjos passionals, romàntics i 

eròtics han de satisfer exclusivament a una única persona, si és que se l’estima 

de veritat.  

o Mite de la gelosia: creença de que la gelosia és un símbol d’amor, i fins i tot un 

requisit indispensable d’un vertader amor.  

Yela (2003) ho analitza com un signe d’amor i exposa que l’ús freqüent de la 

gelosia serveix per justificar els comportaments egoistes, injustos , covards i fins 

i tot violents.  

o Mite de l’equivalència: creença de que l’amor (sentiment) i l’enamorament són 

equivalents i, per tant, si una persona deixa d’estar apassionadament enamorada 

és que ja no estima a la seva parella.  

o Mite de l’omnipotència: creença de que l’amor ho pot tot i per tant si l’amor és 

de veritat superarà tots els obstacles externs o interns. Aquest mite pot ser 

utilitzant com una justificació de no modificar certes conductes. 

o Mite del lliure albir: creença de que els sentiments amorosos són totalment 

íntims i no estan influïts per factors sociobiològics o culturals aliens a la nostra 

voluntat. 
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o Mite del matrimoni: creença de que l’amor romàntic-passional ha de concloure 

amb la unió de la parella estable i constituir-se com la única base de la 

convivència de parella.  

o Mite de la passió eterna: creença de que l’amor romàntic-passional dels 

primers mesos d’una relació ha de prolongar-se tota la vida.  

5. La influencia de les noves tecnologies  

Les noves tecnologies de la informació i de la comunicació han adquirit amb el pas del 

temps una gran rellevància a la vida de les persones, sobretot en la gent més jove, i en el 

desenvolupament de les xarxes interpersonals. En conseqüència, apareixen noves 

formes d’exercir la violència contra la parella a causa de la utilització de les noves 

tecnologies.  

Segons l’estudi impulsat per la Delegación del Gobierno para la violencia de género 

(2014) els adolescents presenten una percepció molt baixa dels efectes nocius del 

“ciberacoso”. Hi ha pràctiques de risc en l’ús de l’internet que els adolescents no veuen 

com un perill, com per exemple, l’intercanvi d’informació o imatges privades. 

L’intercanvi de continguts personals són una prova de confiança o una “prova d’amor”. 

Merino (2018) afirma que el “cyberabuso” en una relació de parella pot definir-se com 

el control, assetjament i abús d’un membre de la parella a l’altre a través d’internet, es 

podria conceptualitzar com una forma d’abús psicològic. 

Per tant, les noves tecnologies el que estan fent és canviar la forma en la qual els 

adolescents viuen les seves relacions en un món de portes obertes, el qual té aspectes 

positius però també pot comportar problemàtiques. Una pràctica que permet conèixer en 

tot moment on està, que està fent, amb qui està... pot portar a una gelosia exagerada, 

control, domini, assetjament o humiliació pública. Manifestacions que es donen a les 

xarxes, que en alguns casos, són la prèvia d’una relació violenta o els primers senyals 

que s’establirà una relació abusiva (Estébanez, 2012). 
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6. Relacions abusives 

Després d’haver mencionat què és la violència de gènere, els mites de l’amor i com es 

socialitzen els adolescents envers l’amor romàntic, cal centrar-se en el context de 

l’estudi. En aquest cas es parla de relacions abusives en comptes de violència de gènere, 

ja que es considera que prevenir les primeres és fer prevenció primària on 

paral·lelament s’entén que és un pas previ a una situació de violència, encara són 

relacions on la violència comença a sorgir de manera important, on pot acabar arrelant-

se (Roig, 2009). 

Una relació abusiva es defineix com una relació de domini d’una persona sobre una 

altra. Per tant, es parla d’una relació d’abús dins de la parella
4
 quan el vincle afectiu que 

hi ha entre els dos s’utilitza per aconseguir el domini i el control i en conseqüència la 

submissió de l’altre (Institut Català de les dones, 2015). Són una manifestació de 

violència de gènere 

L’abús sempre busca sotmetre a l’altra persona sense tenir en compte els seus desitjos, 

expectatives i voluntat. Normalment és progressiu, és a dir, l’increment en la relació de 

domini i sotmetiment de la persona sempre va acompanyat paral·lelament de la pèrdua 

d’autoestima i de la percepció de la situació en la qual es troba (Circuit Barcelona 

contra la violència vers les dones, 2010). 

Per tant, aquest abús es fa possible a causa del desequilibri de poder que es pot establir 

en la relació vinculada a diferents factors com el gènere, l’origen cultural i social, 

l’opció sexual, etcètera (Institut Català de les dones, 2015). 

En el Projecte de formació per a la prevenció de la violència masclista: “Estimar no fa 

mal” realitzat per l’Institut Català de les dones l’any 2015, s’estableixen una sèrie de 

característiques que defineixen una relació abusiva, aquestes són:  

                                                           
4 S’entén que la relació de parella és entre persones independentment de la seva orientació 

sexual, que se senten vinculades per una relació afectiu i/o sexual, que poden conviure o no i la 

relació pot ser puntual o continua. Doncs, el nuviatge és considera una relació de parella. 
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o Les diferents formes d’abús que existeixen normalment es presenten de forma 

insidiosa i progressiva. Si no s’identifiquen a temps i com a tals, s’acaben 

normalitzant i es poden convertir en més freqüents i greus. 

o Se solen donar en l’àmbit privat, però també poden donar-se en l’àmbit públic. 

La seva expressió en aquest darrer àmbit ens parla de l’abast de l’abús. 

o El seu caràcter és intencional: danyar a l’altra persona fent menyspreu a la seva 

autoestima, i és unidireccional de la persona que exerceix l’abús envers qui la 

rep. Cal dir, però, que s’ha de diferenciar una resposta a l’abús (conegut com la 

defensa de l’agressió) de l’abús pròpiament dit. 

o La intensitat de la relació afectiva i la proximitat emocional entre agressor i 

víctima es constaten com un indicador de gravetat perquè dificulten la 

identificació dels abusos. És a dir, a més intensitat més dificultat en identificar 

l’abús. Sobretot en moments en què els abusos no es donen i la relació es viu de 

forma positiva. Les creences al voltant de l’amor romàntic que ja hem vist poden 

ser un factor més de dificultat a l’hora d’identificar aquests abusos, així com el 

fet d’haver-ne patit en un context similar en altres moments del cicle vital, sense 

reparació del dany causat. 

6.1 Els models agressiu, passiu i assertiu 

Sovint la violència s’utilitza com a mètode de resolució de conflictes, especialment 

quan es desconeixen o no s’han interioritzat altres procediments per aconseguir-ho. 

Blancafort (1998:28) citat a Garcia (2006) proposa una classificació de les conductes 

personals: 

o Conductes agressives: són pròpies de les persones que actuen imposant el seu 

criteri, sense tenir en compte el d’altres persones. 

o Conductes passives: són pròpies de persones que tenen dificultats per defensar 

els seus drets i exposar les seves opinions. 

o Conductes assertives: són pròpies de les persones que són capaces de 

reconèixer i respectar els drets de les altres persones sense haver de renunciar als 

propis. 

Les conductes agressives i passives es poden associar directament amb els 

maltractaments de gènere, com es pot veure en l’annex 1, on la psicòloga del taller 
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afirma “Una relació abusiva es quan dues persones tenen una relació íntima, i un dels 

dos té una conducta més passiva [...]i l’altre ha de tenir una tendència a una conducta 

més agressiva [...], clar si s’ajunten les dues augmenten exponencialment que es creï 

una relació abusiva”.  

Quan aquests models de conducta són adoptats per nois i noies d’una manera establerta 

i fixa de la relació interpersonal o afectiva, es pot dir que ens trobem davant una relació 

abusiva.  

6.2 Indicadors d’una relació abusiva 

Garcia (2006) en els Paranys de l’amor classifica una sèrie d’indicadors que s’han de 

tenir en compte a l’hora de parlar d’una relació abusiva.  

o Et fa comentaris sobre com et vesteixes. 

o Et diu que t’estima tant que només et vol per ell/a 

o Et diu que l’amor és patiment i plaer alhora. 

o Et suggereix que deixis de sortir amb els teus amics perquè amb ell ja en tens 

prou. 

o Davant de la gent en general i dels teus amics et tracta com a ximple i 

desacredita la teva opinió. 

o Et va al darrere controlant tot el què fas. 

o Manifesta molta gelosia, sempre sospita dels teus amics/amigues. 

En la il·lustració 1 de l’annex 3, es poden observar els indicadors que fan servir al taller 

per a detectar una relació abusiva. 

6.3 Prevenció de les relacions abusives 

Caplan (1980) citat a Roig (2009) estructura la prevenció en tres nivells: primari, 

secundari i terciari.  

La prevenció primària és l’intent de reduir un problema anant a les causes que el 

generen abans de que es produeixi. La secundària intenta reduir la prevalença d’un 

problema una vegada ha sorgit i la terciària el que vol aconseguir és minimitzar els 

efectes de la problemàtica. En el cas de les relacions abusives, s’han de reforçar les 

relacions igualitàries entre nois i noies, assegurar una bona detecció quan apareguin i 
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tenir una bona derivació als serveis especialitzats, respectivament (Caplan, 1980 citat a 

Roig, 2009). 

6.4 Tipologia d’abusos 

La tipologia d’abusos fa referència a les diferents formes en què es pot manifestar la 

violència en una relació de parella i en altres àmbits. Les formes més conegudes (i amb 

les que se centra el taller) són l’abús físic, el psicològic, el sexual i el econòmic, no 

obstant s’han de tenir en compte el social, el simbòlic i l’ambiental. Les noves 

tecnologies han obert camí a una nova manera per exercir l’abús.   

o Física: Aquest tipus de violència pot ser percebuda objectivament per altres 

persones, per tant, és més fàcil de reconèixer per la mateixa víctima, ja que 

poden deixar marques externes (Institut Català de les dones, 2015). Es considera 

violència física qualsevol acte no consentit que tingui per objectiu menysprear la 

dignitat personal o produir por. Es defineix com una acció dirigida contra el cos 

de la parella que produeixi o pogués produir dolor, lesió, dany permanent o 

passatger (Guzmán, 2015).  

Poden tenir conseqüències greus directes i indirectes en la salut com són lesions, 

síndrome d’estrès posttraumàtic, pèrdua de sentits, etcètera (Institut Català de les 

dones, 2015). 

o Psicològica: És l’eix central de qualsevol relació abusiva. Té un important 

component emocional entès com a acció o omissió dirigida a pertorbar, degradar 

o controlar la conducta, el comportament, les creences o les decisions d’una 

persona mitjançant la humiliació, intimidació, aïllament o qualsevol altre mitjà 

que afecti l’estabilitat psicològica o emocional. Suposa amenaces, insults, 

humiliacions, menyspreu, indiferència cap a la mateixa dona, infravalorant el 

seu treball, opinions, control dels seus actes (Guzmán, 2015). 

La violència psicològica és considerada pels adolescents una pràctica 

“normalitzada”. De manera que les agressions verbals, la gelosia i les tàctiques 

de control passen amb més freqüència i poden considerar-se més normatives que 

les agressions físiques (Jezl, Molidor i Wright, 1996 citat a González, Muñoz i 

Graña, 2003). 

o Sexual: Es podria incloure dins de la violència física però es diferencia de què 

l’objecte d’aquesta és la llibertat sexual de la dona. És tota acció que imposi o 
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indueixi algun tipus d’activitat sexual a una persona mitjançant l’ús de la força, 

la intimidació, la manipulació, amenaces o qualsevol altre mitja que anul·li o 

limiti la seva llibertat. (Guzmán, 2015). A moltes noies, sobretot les més joves, 

els és complicat identificar aquest tipus en els inicis de les relacions. Pot ser que 

acceptin tenir pràctiques sexuals no desitjades per por a perdre la relació (Institut 

Català de les dones, 2015). 

o Econòmica i patrimonial: Es refereix a conductes que impliquen el control 

financer de la víctima (Monreal, Povedano i Martínez, 2017). 

L’agressor intenta controlar l’accés de la víctima als diners, impedint treballar de 

forma remunerada o obligant a entregar-li els seus ingressos. Aquest tipus de 

violència afecta de forma directa a la supervivència econòmica de la víctima 

(Guzmán, 2015). 

o Social: Aquest tipus de violència s’entén com la limitació dels contactes socials 

de la dona, fent que s’allunyi de la família i /o amics.  

o Simbòlica: Es desenvolupa a partir de patrons i estereotips que es van 

reproduint a través de missatges, signes o icones que perpetuen la desigualtat i la 

discriminació cap a la dona.  

o Ambiental: Qualsevol conducta que consisteixi a destruir els espais físics de la 

parella (trencament de portes, mobles...), amagar els objectes personals de la 

parella, desfer-se d’objectes que pertanyin a la parella, entre d’altres.  

En les relacions abusives la violència, sobretot la simbòlica i la psicològica, comença a 

apuntar, i el que s’intenta és evitar que l’abús en les relacions afectives entre noies i nois 

s’instauri i converteixi una relació afectiva en una relació de violència (Roig, 2009). 

6.5 El cicle de la violència 

Per entendre les dimensions relacionades amb les relacions abusives s’han d’analitzar 

els cicles o fases per les quals travessa.  

Una vegada establerta la tipologia d’abusos és important nomenar el cicle de la 

violència. Walker (1984) citada a Cala, Barberá, Bascón, Agulló, Cubero, Cubero, & 

Vega (2011) va definir-lo a través d’estudis amb dones que havien patit maltractament i 

explica aquest cicle com els diferents moments que es donen en una relació abusiva 

estable.  
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El planteja a partir de tres etapes: acumulació de la tensió, explosió de la violència i la 

lluna de mel.  

1. Acumulació de la tensió: És el resultat de l’acumulació de conflictes en la 

parella. La víctima comença a notar i observa amb claredat canvis en l’estat 

d’ànim de l’agressor. Utilitza qualsevol motiu per tensar la situació i poder 

provocar tensió.   

2. Explosió de la violència: És el resultat de la tensió acumulada. Després de les 

tensions acumulades en la fase anterior de manera injustificada aquesta s’acaba 

descarregant a través d’humiliacions, agressions físiques… l’agressor perd el 

control i comença la violència física i altres tipus de violència.  

3. Lluna de mel: És la fase de la manipulació afectiva i disminueix la tensió. 

L’agressor percep que pel camí emprès no aconsegueix els seus objectius i 

intenta agradar a la víctima amb regals i promeses de què no tornarà a passar.  

Amb el temps les fases cada vegada són més curtes, fins al punt de què la tercera etapa 

acaba desapareixent i la violència s’intensifica progressivament.  

Segons Estébanez (2012) davant la pregunta de “¿Le daríais vuestra contrasenya de 

tuenti/e-mail a vuestra pareja?”, la resposta més generalitzada va ser  “Si no tengo nada 

que ocultar, se la doy”, destacant que en les respostes masculines casi era inexistent.  

7. Taller 

Els objectius del taller “la prevenció de les relacions abusives” són conèixer i detectar 

les característiques d'una relació d'abús en la parella, aprendre a resoldre conflictes 

sense violència i per últim conèixer els recursos que hi ha al territori en el cas de patir 

violència masclista. 

Per aconseguir aquests objectius es basa en diferents continguts com: 

o Estereotips i rols de gènere (com aprenem a ser homes o dones). 

o Característiques de la violència masclista i el cicle de la violència en parelles 

joves. 

o Role-playing de casos. 

Per poder veure el funcionament vaig anar a veure com realitzaven el taller als Instituts.  



Efectivitat del taller: la prevenció de les relacions abusives Meritxell Harillo   

 

[17] 
 

S’estructura en dues parts, la primera on expliquen d’una manera teòrica tots els 

continguts i en la segona realitzen un rol-playing amb els alumnes per posar en pràctica 

diferents situacions.  

El taller comença amb la pregunta de: “quan l’amor fa mal?”, on hi ha la manera no 

abusiva (que no és correspost, s’ha acabat la relació...) o de manera abusiva (quan hi ha 

components de violència, abús, control...).  

Seguidament comença la primera part, la teòrica, on contextualitzen amb la història i el 

sistema patriarcal i l’educació, parlen d’estereotips, d’habilitats socials, de l’amor 

saludable, dels tipus de violència (física, psicològica, sexual i econòmica), hipercontrol i 

gelosia.  

La segona part, la pràctica, és el rol-playing on simulen dues situacions: una de relació 

abusiva on les amigues de la noia també són còmplices i a l’altre les amigues ajuden a la 

noia adonar-se compte.  

La situació és: “una parella, on la noia es compra un vestit i el noi l’acaba convencent 

de què es posi una altra cosa perquè el que s’ha comprat és massa provocatiu”. 

I per finalitzar, passen una diapositiva amb uns indicadors per a detectar una relació 

abusiva, es pot observar en l’annex 3 il·lustració 1. 

8. Metodologia 

L’objectiu de l’estudi és conèixer l’efectivitat del taller “la prevenció de les relacions 

abusives” impartit a Manresa (Bages) en dos instituts diferents (Guillem Catà i 

Lacetània) durant el curs escolar 2018-2019. 

Per mesurar aquesta efectivitat s’ha realitzat una enquesta de coneixement abans del 

taller i després, un cop efectuat, per així saber si realment el taller fa canviar de parer i 

ajuda als alumnes a tenir més coneixements i saber detectar amb més facilitats les 

conductes de les relacions abusives.  

Per elaborar l’enquesta em vaig basar en la revisió bibliogràfica de com són les 

relacions afectives i els mites romàntics, també en què és una relació abusiva. També 

vaig obtenir gran ajuda dels coneixements apresos a l’assignatura delinqüència i mitjans 
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de comunicació on vàrem tractat tot el tema de l’amor romàntic en adolescents i en com 

ens afecta a través dels mitjans de comunicació. I per últim ho vaig complementar amb 

lo que hi havia a la pàgina web de l’Ajuntament de Manresa on s’explicava a grans trets 

en que consistia el taller
5
. 

Hipòtesi: Després de realitzar el taller els alumnes han canviat la seva percepció sobre 

els mites associats amb l’amor romàntic.  

o Nul·la: No existeixen diferències entre abans i després del taller respecte als 

mites de l’amor romàntic. 

o Alternativa: Sí, després del taller els alumnes detecten millor els mites de 

l’amor romàntic. 

Procediment 

Les tècniques d’anàlisi que s’han utilitzat han sigut: 

o Quantitatives: una enquesta per poder extreure la informació dels alumnes. 

Totes les enquestes es van completar a les aules de manera individual i anònima 

i en format on-line, estan present el professorat. Es va informar a tots els 

alumnes i professorat de la naturalesa de l’enquesta i de l’anonimat. 

o Qualitatives: una entrevista a la persona encarregada de realitzar el taller i 

diferents preguntes realitzades als alumnes.  

Instruments 

L’enquesta consta de 3 parts. Primerament es demana l’Institut on van, el cicle que 

estan cursant, l’edat i el gènere. Després es demana sobre una valoració general del 

taller, si creuen que hi ha moltes relacions abusives, qui pateix més situacions d’abús 

dins d’una relació abusiva i si hi ha desigualtats entre homes i dones. Finalment han de 

valorar 11 ítems on l’1 és gens d’acord i el 10 totalment d’acord. Només en el cas del 

model pre enquesta, hi ha un petit apartat per saber si s’han trobat mai en situacions de 

relacions abusives. 

 

                                                           
5
 Taller de prevenció de les relacions abusives. https://www.manresa.cat/web/menu/3490-taller-de-

prevencio-de-les-relacions-abusives 

https://www.manresa.cat/web/menu/3490-taller-de-prevencio-de-les-relacions-abusives
https://www.manresa.cat/web/menu/3490-taller-de-prevencio-de-les-relacions-abusives
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Anàlisis estadístic 

Per fer l’anàlisi s’ha dut a terme la prova T-student per a una mostra relacionada, és a 

dir, abans i després d’una intervenció i la prova F de Snedecor per un test de variàncies, 

on si el p valor és més gran que 0,05 (amb un interval de confiança del 95%) 

s’assumeixen variàncies iguals entre les dues mostres i que la resposta no és 

estadísticament significativa. L’anàlisi ha estat realitzat amb SPSS 18 IBM
®
. 

9. Resultats 

Un cop descrits el conjunt dels anàlisi i els procediments seguits per poder donar 

resposta als objectius plantejats, a continuació es mostren els principals resultats 

obtinguts amb l’enquesta realitzada, abans i després del taller, i així poder veure les 

seves diferències.  

La mostra estava composta per 72 alumnes amb edats compreses entre els 16 i els 49 

anys. Com es pot observar a la taula nº1: 

o Respecte a l’edat de la mostra, l’edat mitjana entre els alumnes enquestats ha 

sigut de 19,17 (DT=5,97). 

o Respecte al gènere, del total d’alumnes hi ha 41 noies (56,9%), 30 nois (41,7%) 

i 1 transsexual (1,4%). 

o Respecte al centre educatiu, un 65,3% (n=47) pertany al Guillem Catà i un 

34,7% (n=25) al Lacetània. 

o Respecte als cicles formatius, un 48,6% realitzava el curs de curs d’auxiliar 

d’infermeria (CAI), un 18,1% el d’electromecànica de vehicles, un 16,7% el de 

gestió administrativa i un 16,7% el d’atenció a persones en situació de 

dependència (APSD). 
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Taula nº1. Variables sociodemogràfiques 

Variables 
Total 

N=72 

Edat [mitjana (DT)] 19.17 (5.97) 

Gènere [N (%)] 

Noia 

Noi 

Transexual 

 

41 (56.9) 

30 (41.7) 

1 (1.4) 

Institut 

[N (%)] 

Guillem Catà 

Lacetània 

 

 

47 (65.3) 

25 (34.7) 

Cicle formatiu 

[N (%)] 

1r APSD  

1r CAI 

Electromecànica de vehicle 

Gestió administrativa 

 

 

12 (16.7) 

35 (48.6) 

13 (18.1) 

12 (16.7) 
Font: Dades extretes de l’enquesta realitzada a través de formularis Google 

Per poder veure amb més claredat si hi ha diferències entre abans i després del taller 

separarem els resultats en aquests dos apartats. I per altra banda, els resultats es 

centraran en veure les diferències entre nois i noies, cal mencionar que un 1,4% de la 

mostra és transsexual però que a l’hora de fer l’anàlisi no s’ha tingut en compte ja que 

és molt poc representativa al només haver una persona i per tant no es pot analitzar 

correctament. 

o Pre taller 

El model d’enquesta que es va passar abans de la impartició del taller, està dividit en 

tres blocs.  

1. Es demana sobre l’expectativa que tenen del taller i sobre coneixements generals 

sobre les relacions abusives i les desigualtats.  

2. Es basa en els mites de l’amor romàntic, on els alumnes havien de valorar-los 

entre l’1 i el 10, de gens d‘acord a totalment d’acord respectivament.  

3. I per últim, si havien patit o coneixen algun cas de relació abusiva.  
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El primer bloc conté cinc apartats.  

a) Creus que el taller serà útil? 

b) Creus que són necessaris aquests tallers? 

c) Creus que les relacions abusives són molt habituals? 

d) Qui creus que pateix més situacions d’abús dins la parella? 

e) Creus que hi ha desigualtats avui dia entre nois i noies (podem entendre la 

desigualtat des del punt de vista de gènere, econòmic, d'oportunitats)? 

En les tres primeres preguntes, com es pot veure a la taula nº2, les noies sempre puntuen 

més elevat, encara que només es pot extreure que l’única pregunta estadísticament 

significativa, i per consegüent on es pot observar diferències entre les respostes de nois i 

noies, és la de “creus que són necessaris aquests tallers?”, ja que el valor p és de 0,025 i 

per tant inferior a 0,05. Les noies li donen una puntuació de 8,83 ± 1,76 i els nois de 

7,73 ± 2,26, per tant tots dos consideren notablement que aquest taller és necessari de 

realitzar. 

Les altres dues: “creus que el taller serà útil?” i “creus que les relacions abusives són 

molt habituals?” no es poden considerar significatives, ja que els valors p són majors a 

0,05, tot i que cal destacar que les noies tenen expectatives més altes del taller amb 

puntuacions mitjanes de 7,63 ± 2,04, davant dels nois 7,20 ± 2,15. I respecte a si creuen 

que les relacions abusives són molt habituals ens trobem davant la mateixa situació, les 

noies puntuen més elevat amb una mitjana de 7,41 ± 2,00 enfront dels nois 7,17 ± 1,72.  

Per altra banda, es va demanar l’opinió sobre per què creien que són necessaris, el 

perquè és útil o no i el perquè creien que les relacions abusives són habituals o no. 

En referència a si són necessaris la majoria, creu que ho són per així poder estar 

informats d’aquestes situacions i com actuar: “Si ja que crec que algunes persones solen 

patir aquest tipus de relacions i no se’n adonen compte o no ho diuen”, “Sí, però en 

cursos d'estudiants més joves”, “Perquè les agressions masclistes van en augment i és 

necessari des de les escoles una bona conscienciació” i “Per estar informat”. 

Hi ha alumnes que creuen que és útil per a conscienciar sobre que és una relació 

abusiva: “Perquè fa falta molta consciència sobre el tema de l'abús”¸ “Doncs perquè 

crec que és molt necessari conscienciar a la gent de les conseqüències que porten les 
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relacions abusives”, “Perquè és important saber que hi ha relacions abusives i com 

evitar-ho” i “Per saber com actuar en algun d'aquests casos”. D’altres creuen que és 

important però són més reticents a l’hora de pensar que funcionen: “Perquè encara que 

es facin aquestes xerrades, hi ha relacions abusives”, “Pot ser útil per escoltar i per 

saber les situacions que hi ha però tot i això seguiran fent-ho”, “És un bon tema a 

tractar però no se sol fer cas”. 

Pel que fa a les relacions abusives la majoria coincideix en què són molt habituals: 

“Crec que són molt habituals, perquè hi ha persones que la pateixen i no diuen res , així 

que penso que hi ha molts casos que no coneixem”, “Crec que són bastant habituals,  ja 

que hi ha molta violència de gènere i majoritàriament és la dona la que pateix” 

Alguns pocs creuen que n’hi ha però no tantes com es podria pensar: “Perquè sí que 

existeixen aquest tipus de relacions però no són majoritàries” i “No, crec que hi hagi 

moltes situacions de relacions abusives, si hi ha però no tantes”. 

Tot i que les respostes no han sortit significatives tenen bastant clar que les relacions 

abusives són bastant habituals i que cal fer front a aquestes situacions on els tallers que 

es realitzen en són una bona manera. 

Com es pot observar a la taula nº3, tant nois com noies estan d’acord en què qui pateix 

més situacions d’abús dins d’una parella és la noia amb una mitjana aproximadament 

del 80%, malgrat això, un 3,60% dels nois creu que qui pateix més situacions d’abús 

són ells mateixos, en canvi cap noia coincideix en això. És important mencionar que un 

25% dels nois i un 15,4% de les noies creuen que les situacions d’abús són viscudes per 

igual en els dos casos. 

Per últim en aquest apartat, a la taula nº4, es demanava sobre si creien que hi havia 

desigualtats entre nois i noies. Es pot veure que se segueix el mateix patró que la 

pregunta anterior, la majoria creu que són les noies qui pateixen desigualats, on les 

noies en un 85% i els nois en un 76,7%, amb una diferència d’un 8,3% creuen que són 

elles qui pateixen desigualtats, encara que un 6,70% dels nois creu no hi ha cap mena de 

desigualtat però cap de les noies pensa que no n’hi hagi. Un 10% dels casos, tant en nois 

com en noies, afirmen que no saben si hi ha desigualtats. Per acabar, cal remarcar que 

un 6,70% dels nois pensa que són ells qui pateixen les desigualtats i un 5% de les noies 

també n’opina igual.  
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Taula nº2. Valoració general sobre els tallers i coneixement de les relacions abusives 

 
Gènere Mitjana 

Desviació 

estàndard 

Significació 

bilateral 
Creus que el taller serà útil? Noi 

Noia 

7,20 

7,63 

2,15 

2,04 
0,395 

Creus que són necessaris aquests 

tallers? 

Noi 

Noia 

7,73 

8,83 

2,26 

1,76 
0,025 

Creus que les relacions abusives són 

molt habituals? 

Noi 

Noia 

7,17 

7,41 

1,72 

2,00 
0,587 

Font: Dades extretes de l’enquesta realitzada a través de formularis Google 

    Taula nº3. Qui creus que pateix més situacions d’abús dins la parella? 

Qui creus que pateix més situacions 

d’abús dins la parella? 
Noia Noi Per igual 

Noi 

Noia 

71,4% 

84,6% 

3,60% 

- 

25% 

15,4% 
Font: Dades extretes de l’enquesta realitzada a través de formularis Google 

   Font: Dades extretes de l’enquesta realitzada a través de formularis Google 

La segona part de l’enquesta es basa en els ítems relacionats amb l’amor romàntic. De 

tots els que s’incloïen, només un ha resultat ser significatiu, aquest és el número 6, com 

es pot observar en l’annex 4 taula nº1.  

“És normal que la meva parella em faci canviar de roba si no li agrada la que m’he 

posat”.  

La mitjana dels nois és de 2,63 ± 2,55 i la de les noies 1,58 ± 1,39 amb una significació 

bilateral de 0,048, com que és inferior a 0,05 és significatiu, és a dir, hi ha diferències 

significatives entre el que responen els nois i les noies. Els nois puntuen més alt que les 

noies, fins a arribar a una puntuació mitjana de 5,18 davant d’un 2,97 de les noies 

(comptant a l’alça la desviació típica). 

Creus que hi ha desigualtats 

avui dia entre nois i noies? 
(podem entendre desigualtat des del 

punt de vista de gènere, econòmic, 

d’oportunitats...) 

Sí, les noies 

pateixen 

desigualtat 

Sí, els nois 

pateixen 

desigualtat 

No ho sé No 

Noi 

Noia 

76,7% 

85% 

6,70% 

5% 

10% 

10% 

6,70% 

- 

Taula nº4.       Taula nº4. Creus que hi ha desigualtats avui dia entre nois i noies? 
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En tots els altres ítems no s’ha observat cap diferència significativa entre nois i noies, ja 

que les significacions bilaterals són superiors a 0,05. No obstant això, cal dir que les 

mitjanes són molt baixes, és a dir, molt properes a l’1 (gens d’acord) i això pot ser un 

bon resultat. 

Per finalitzar, l’últim apartat es va centrar en dues preguntes basades en si han conegut 

algun cas de relació abusiva en el seu entorn o pel contrari si són ells mateixos qui han 

viscut una situació d’abús.   

Com es pot observar, a la taula nº5, tant nois com noies es troben dins de la mateixa 

situació, tant per si han conegut algun cas de relació abusiva en el seu entorn tant com si 

l’han patit ells mateixos. No es poden observar grans diferències entre uns i els altres, 

només que més de la meitat, de nois i noies, reconeixen que han conegut situacions 

d’abús properes a ells, això és una dada alarmant sobretot perquè es tracta 

d’adolescents. I aproximadament un 40% de nois i noies reconeix que ha viscut alguna 

situació d’abús per part de la seva parella i un 6% diu que no ho sap, per tant, encara els 

hi costa identificar certs comportaments abusius. 

Es va deixar un apartat perquè expliquessin, opcionalment, quins tipus d’abús havien 

patit. Les noies han explicat més aquests comportaments abusius que no pas els nois. 

Les noies expliquen que des de un control a prohibicions, “un control de vestuari, d’on 

sóc i amb qui” “la meva ex-parella, em preguntava sempre on estava, amb qui estava i 

que estava fent, també em va arribar a insultar alguna vegada”, “no em deixava vestir 

amb pantalons molt curts”, “demanar-me fotos d’on sóc i amb qui”.  

I dels pocs nois que van voler compartir la seva experiència: “insultar-me i empentar-

me, fins i tot rebre una bufetada”, “volia saber on era i amb qui sempre”.  

Amb això es pot veure que encara que sàpiguen que hi ha actituds que no s’han de 

tolerar aquestes segueixen succeint, formes de control que potser passen d’una manera 

desapercebuda o que es relacionen amb un significat d’amor. 
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   Font: Dades extretes de l’enquesta realitzada a través de formularis Google 

o Post taller 

L’enquesta que es va passar després només incloïa el bloc basat en l’amor romàntic, per 

poder veure si la percepció havia canviat i per tant veure l’efectivitat del taller. Les 

altres parts de l’enquesta no va ser possible passar-les, ja que des del SIAD no em van 

donar el permís corresponent. 

En aquest cas, tornem a veure que només hi ha una resposta que ha estat significativa, 

però ha sigut l’ítem 3, com es pot observar en l’annex 4 taula nº1.  

“Compartir les contrasenyes de les xarxes socials és una mostra de confiança”.  

La mitjana dels nois és de 3,79 ± 2,80 i la de les noies 2,53 ± 2,07 amb una significació 

bilateral de 0,046, per tant al ser inferior a 0,05 la resposta és estadísticament 

significativa i es poden observar diferències entre el que responen les noies i els nois. 

Els nois, a diferència de les noies, creuen que compartir les contrasenyes de les xarxes 

socials és una mostra de confiança. Si es té en compte la desviació típica a l’alça, els 

nois poden a arribar a valorar aquest ítem amb un 6,59 en contraposició de les noies que 

ho valoren amb un 4,6. 

Resumint, només tres preguntes han resultat ser significatives però no afectaven de cap 

manera entre l’abans i el després del taller, ja que una era de valoració i les altres dues 

eren una del pre i l’altre del post sense cap relació entre si. 

Per això, una vegada analitzats tots els resultats, es pot concloure que la diferència entre 

abans  després del taller no és estadísticament significativa, per consegüent hem 

d’acceptar la hipòtesi nul·la de què no existeixen diferències una vegada realitzat el 

taller respecte als mites de l’amor romàntic.  

 
Gènere Sí No ho sé No 

He conegut algun cas de relació 

abusiva en el meu entorn 

Noi 

Noia 

57,7% 

60% 

14,1% 

12,1% 

28,2% 

27,3% 

He viscut alguna situació 

d’abús per part de la meva 

parella (insults, control, empentes, 

prohibicions...) 

Noi 

Noia 

38,0% 

40,9% 

5,6% 

6,1% 

56,3% 

53,0% 

Taula nº4.       Taula nº5. Coneixement i vivència de relacions abusives 
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Amb l’entrevista realitzada també es poden extreure diferents conclusions. Primer vaig 

voler saber que n’opinaven de què els resultats no fossin significatius, al que em van 

respondre que elles creien que si era efectiu, encara que, sense haver fet cap estudi:  

o “Nosaltres som molt conscients de que aquest taller si que serveix, jo ho dic amb 

la ma al cap i al cor, ho sé, ara no t’ho puc demostrar però si que òbviament a 

tothom no, el gran gruix no te’l sabria dir, nosaltres no hem fet aquest estudi, 

nosaltres fem això una “xerradeta” de dues hores i intentem trencar amb el 

tema, sobretot, dels estereotips de gènere i a partir d’aquí deixem una llavor qui 

vol que l’agafi [...] que serveixi per a dues persones poder anar al SIAD, i dir: 

“crec que estic amb una relació abusiva”, amb això ja n’estem segurs de que 

funciona”. 

o “Encara que hi ha hagut un anàlisi però és una mostra molt petita. Canvis 

significatius ja ens agradaria, però entenc que és només dues hores, però si això 

fos un trimestre igual si que hi hagués hagut algun un canvi, potser s’hagués 

notat si realment funciona o no la prevenció. Però ja et dic, em sorprèn que no 

hi hagi hagut una miqueta, per les valoracions que teníem del taller, abans 

fèiem una nota del taller com valoraven el taller, monitors i si extreien alguna 

cosa”. 

o “La variable de que el taller no funciona també la podem contemplar 

òbviament, en sóc conscient, però jo penso que si”. 

També els hi vaig demanar sobre els mites de l’amor romàntic per saber quin creien que 

estava més arrelat en la societat:  

o “Clar el mite de la mitja taronja és molt difícil, des de petita t’estan explicant 

amb contes que hi ha un príncep blau. I els nois també de creure que han de 

protegir, estar forts, salvar. Això afecta als dos”. 

o “Potser el tema de la gelosia en un taller de dues hores... “que en parlem? deu 

minuts, si arriba a vegades”. Clar deu minuts és poc i potser en aquelles 

persones que més s’hauria d’incidir deu minuts és res”. 

Per finalitzar volia saber que pensaven sobre que les puntuacions mitjanes de les noies 

fossin més elevades que la dels nois, quant a la valoració del taller i sobre si creien que 

les relacions abusives eren molt habituals.  La seva resposta va ser que com és un taller 

de prevenció de la violència de gènere alguns nois poden mostrar menys interès.  
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o “Això pot ser a que clar el taller és violència de gènere i no domèstica i ja el 

pre-avisem sense ser condescendents [...] Venim a parlar de què? del 

“machismo”... alguns nois poden mostrar menys interès o poden dir: “ja venen 

aquí a fotre el rollo de que els homes són...” però no, s’ha de dir: igualtat, si fos 

al revés també vindríem però entenc que també alguns nois et fan la pregunta de 

on van els nois si tenen aquest problema”. 

10. Discussió i propostes de millora 

Per finalitzar, he de deixar constància de les limitacions que he tingut a l’hora de 

realitzar aquest treball. 

Per començar, va ser de difícil accés poder fer les enquestes als alumnes, ja que havia 

d’obtenir el permís del SIAD de Manresa que és qui s’encarregava de contractar el 

servei del taller i també em van limitar a l’hora de fer les preguntes, ja que no volien 

passar dues enquestes perquè consideraven que seria massa “pesat” pels alumnes, pel fet 

que el SIAD, paral·lelament, passava una altra enquesta de valoració del taller, on 

només s’incloïen preguntes d’opinió: temps de durada del taller, valoració del 

monitoratge, aspectes positius, etcètera. Una vegada vaig tenir l’accés a les escoles, el 

professorat es va comprometre a passar les enquestes però no em van assegurar que tots 

els alumnes responguessin.  

Dit això, com s’ha pogut observar en l’anàlisi dels resultats, una vegada impartit el 

taller, no hi ha hagut canvis estadísticament significatius en relació a les creences del 

mite romàntic. Només en dos casos s’ha trobat que les respostes fossin significatives, és 

a dir, es poden observar diferències entre nois i noies. Encara que, són preguntes que no 

tenen cap mena de relació amb l’abans i el després del taller, només es diferencien en 

les respostes dels nois i les noies. 

Pel que fa a les altres preguntes, resulta preocupant que un 40,9% de les noies i un 38% 

dels nois reconeixen que han patit alguna vegada una situació d’abús per part de la seva 

parella com sentir-se controlat, que els hi prohibeixin fer certes coses (la manera de 

vestir és la que més es repeteix entre les noies) i fins i tot empentes i insults, arribant per 

tant a una violència física. 
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A partir d’aquí, s’hauria d’analitzar el perquè d’aquests resultats. Com diu la psicòloga, 

annex 1, “crec que analitzar això és complexa, jo crec que és un fenomen multicausal”. 

Com bé diu, això pot ser el reflex de moltes variables diferents, i com a conseqüència és 

important analitzar aquesta multicausalitat, per poder millorar-ho en un futur. 

Per tant, ho analitzaré des de dos vessants, per una banda, crec que una variable pot ser 

com ha sigut l’enquesta o la manera en què s’ha realitzat l’elecció de la mostra i per 

altra banda, un altre factor important a tenir en compte és el taller i els seus continguts. 

Per començar, si hagués de realitzar les enquestes de nou, canviaria diverses coses per 

tal de millorar la precisió dels resultats i la manera de fer-ho. Les respostes les limitaria 

a respondre de l’1 (gens d’acord) al 5 (totalment d’acord), per no tenir tanta diferència 

entre un límit i l’altre i potser així es veurien més diferències.  

Per una banda, hauria de buscar la manera de què els alumnes es poguessin identificar 

individualment per tal de veure les diferències reals de cadascú. Per altra banda, passar 

les enquestes unes dues setmanes abans del taller i després respondre al cap d’uns dies, 

per deixar que els conceptes s’interioritzin i així evitar el que la psicòloga remarca: 

“Aquest taller que és prevenció potser serà difícil just en el moment que fan el taller 

però que a lo millor la bombeta es pot activar quan estiguin començant a viure i se’ls hi 

encendrà la bombeta de “ostres vaig fer un rolplaying””. 

En base a lo que he extret de l’entrevista, annex 1, els resultats obtinguts a través de 

l’enquesta i l’observació que vaig fer dels tallers, crec que s’hauria de millorar aquest en 

certs aspectes.  

o Fer una actualització cada 2 anys, aproximadament, per tal de millorar la seva 

efectivitat i incloure exemples nous que puguin anar sorgint o parlar de diferents 

temes que canvien amb el temps, com per exemple les noves formes de control i 

abús a través de les xarxes socials. 

o Fer un taller de manera contínua durant el curs escolar o bé que aquest fos 

paral·lel a altres, amb l’objectiu de què els alumnes poguessin prendre 

consciència de la problemàtica. Per exemple, que en comptes de 2 hores només 

un cop l’any, s’ampliés a més hores. Així es podria incidir més en els punts més 

importants, com diu la psicòloga: “Si fos un taller de més dies seria més fàcil 

incidir en alguns temes més estona, i així potser ajudaria a més persones”. 
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o L’enquesta de valoració l’ampliaria a una de coneixements, per així comprovar 

que han après els alumnes una vegada s’ha impartit el taller. És important saber 

que pensen els alumnes sobre el monitoratge i el taller però també s’ha de 

valorar que aquest és efectiu i que realment els alumnes han après alguna cosa. 

o Abordar més el tema de l’amor romàntic i els seus mites, per trencar els 

estereotips adherits a la societat i que així tinguin un coneixement base de certes 

actituds que es descriuen com a símbol d’amor quan són tot el contrari. 

o Centrar-se més en el tema de com detectar una relació abusiva i no deixar-ho per 

al final de la sessió, ja que és un punt molt important que ajuda als adolescents a 

tenir eines per a detectar una situació d’abús disfressada de sentiment afectiu. 

Personalment crec que si aquest apartat s’explica al final del taller, no es pot 

abordar d’una manera correcta per la poca durada d’aquest. 

o Crec que un bon punt per a dissenyar un bon taller seria agafar protocols
6
 que 

s’han establert a la ciutat de Barcelona per a la prevenció de les relacions 

abusives i a partir d’aquí actualitzar el taller de Manresa. Ja que em va dir que 

no seguien cap mena d’estructura per a preparar-lo: “Ens basem a través de 

l’experiència, no he extret res de tal llibre... és una mica una macedònia de 

vivències, experiències, coses soltes que he anat llegint, no et sabria dir”. Sí que 

l’experiència en aquests àmbits és important però sempre és destacable tenir una 

bona base per a realitzar aquests tipus de tallers. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Estimar no fa mal: Viu l’amor lliure de violència. Materials per a professionals de l’ensenyament: 

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_materials_estimar_no_fa_mal.pdf 

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/docs/vm_materials_estimar_no_fa_mal.pdf
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11. Conclusions 

 

Les relacions abusives són un fenomen que, com s’ha vist, està bastant present entre el 

tipus de relacions que tenen els adolescents. Per tant, aquest col·lectiu és vulnerable a 

patir una relació abusiva i que això condicioni les seves relacions futures. Com 

s’apuntava al principi del treball les dades relatives a elles són bastant preocupants, ja 

que són bastant elevades. 

 

Moltes vegades els adolescents no són conscients de què estan vivint una situació 

d’abús per manca de coneixement. Així doncs, és important tenir en compte com 

socialitzen els adolescents envers l’amor romàntic i els mites que en deriven, donat que 

són essencials a l’hora de prevenir les relacions abusives i evitar que aquestes situacions 

siguin invisibilitzades.  

Amb la investigació realitzada amb el grup d’alumnes de graus mitjans i l’objectiu del 

treball, he pogut comprovar que la meva hipòtesi inicial no s’ha pogut corroborar i he 

hagut d’acceptar la hipòtesi nul·la, de què no hi ha canvis una vegada impartit el taller. 

Això m’ha portat a plantejar-me el perquè d’aquests resultats, fent èmfasi en com vaig 

realitzar l’enquesta cal dir que s’haurien de millorar certs aspectes d’aquesta per tal de 

precisar la informació recaptada. Per altra banda, és important analitzar si s’han de fer 

canvis dins del taller per tal de millorar-lo per així poder veure diferències 

significatives. 

En els resultats, però, s’ha pogut veure que un 40% dels alumnes reconeix haver patit 

algun tipus d’abús dins d’una relació de parella i un 60% coneixia algun cas de relació 

abusiva en el seu entorn. Per això, encara que els resultats sobre l’efectivitat del taller 

no hagin sigut estadísticament significatius, s’ha de tenir en compte aquests 

percentatges on els adolescents reconeixen que han patit situacions d’abús per part de 

les seves parelles a edats molt primerenques.  

En conclusió, segueix sent important lluitar per erradicar aquestes situacions que afecten 

a tots els adolescents, però sobretot, a noies. Per això, és destacable que se segueixin 

fent tallers o cursos dins de les escoles per intentar que desapareixen o, si més no, 

minimitzar les relacions abusives. 
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Annex 1.  

Entrevista a les psicòlogues encarregades del taller 

o Els resultats de les enquestes em van sortir que no eren estadísticament 

significatius, per què creieu que pot ser això? Què en penseu? 

Clar, hi ha estudis importants que diuen que els homes són més promiscus que les 

dones, però clar la mostra és de 40 dones i 40 homes.. i clar penses com s’ha extrapolat 

un tema tan important, que els homes són uns mujeriegos. Enquestes amb una mostra de 

80 persones no es poden extrapolar... 

Nosaltres som molt conscients de que aquest taller si que serveix, jo ho dic amb la ma al 

cap i al cor, ho sé, ara no t’ho puc demostrar però si que òbviament a tothom no, el gran 

gruix no te’l sabria dir, nosaltres no hem fet aquest estudi, nosaltres fem això una 

“xerradeta” de dues hores i intentem trencar amb el tema, sobretot, dels estereotips de 

gènere i a partir d’aquí deixem una llavor qui vol que l’agafi. Però clar, n’hi ha prou 

amb un taller de dues hores amb una persona de 15, 16, 18 anys, una persona que té la 

idea cultural inclús pel propi folklore del lloc familiar, del grup d’iguals amb el tema del 

gènere? Clar, dius això és una goteta d’aigua. 

Per això et deia que si servia, perquè només que serveixi per a dues persones poder anar 

al SIAD, i dir: “crec que estic amb una relació abusiva”, amb això ja n’estem segurs de 

que funciona. 

o Com analitzaríeu aquests resultats? 

Jo crec que analitzar això és complexa, jo crec que és un fenomen multicausal, encara 

que hi ha hagut un anàlisi però és una mostra molt petita. Canvis significatius ja ens 

agradaria, però entenc que és només dues hores, però si això fos un trimestre igual si 

que hi hagués hagut algun un canvi, potser s’hagués notat si realment funciona o no la 

prevenció. Però ja et dic, em sorprèn que no hi hagi hagut una miqueta, per les 

valoracions que teníem del taller, abans fèiem una nota del taller com valoraven el 

taller, monitors i si extreien alguna cosa. 

Altres variables: la variable de que el taller no funciona també la podem contemplar 

òbviament, en sóc conscient, però jo penso que si. Penso que hi ha persones que 
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realment els hi arriba i aquest taller que és prevenció potser serà difícil just en el 

moment que fan el taller però que a lo millor la bombeta es pot activar quan estiguin 

començant a viure i se’ls hi encendrà la bombeta de “ostres vaig fer un rolplaying” i 

potser se’ls hi encén alguna cosa, no deixa de ser una llavor de futur, clar és prevenció.  

També que s’hagin trobat amb alguna experiència o no, clar tot això si que et trobes que 

ho viuen en una situació amb molta distancia, a mi això encara no em passa, clar llavors 

aquesta percepció també pot ser que desdibuixi els coneixements que els intentem 

transmetre no els hi acabin d’arribar o de que no se’ls hi acaben de despertar. 

Cap la possibilitat de que s’hagin ajuntat coses i de que a algunes persones aquest taller 

no els hi hagi servit, o que decidien continuar pensant el mateix. Potser el tema de la 

gelosia en un taller de dues hores... “que en parlem? deu minuts, si arriba a vegades”. 

Clar deu minuts és poc i potser en aquelles persones que més s’hauria d’incidir deu 

minuts és res, potser en una persona hi ha un milió d’imputs de que la gelosia és bona i 

només un que diu que no. Per moltes persones la gelosia i el control és sinònim d’amor. 

Algun cop m’he trobat, que jo recordi dos cops, que noies després del taller que et deien 

que gràcies al taller van fer un pas. Amb això ja està. Però bé, em sorprèn que no hi hagi 

res “llampant”.  

o Una pregunta de l’enquesta, era les expectatives del taller i si creien que hi 

havia moltes relacions abusives. A les noies m’ha sortit una mica més elevat 

que als nois (per 2 o 3 punts). Què en penseu? 

Això pot ser a que clar el taller és violència de gènere i no domèstica i ja el pre-avisem 

sense ser condescendents, però ja es veu a les dades de que hi ha molta violència de 

gènere i contra l’home per fet de ser home n’hi ha molt menys.  

Venim a parlar de que? Del “machismo”... alguns nois poden mostrar menys interès o 

poden dir: “ja venen aquí a fotre el rollo de que els homes son...” però no, s’ha de dir: 

igualtat, si fos al revés també vindríem però entenc que també alguns nois et fan la 

pregunta de on van els nois si tenen aquest problema. 
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o I on van? 

Quan hi ha algun cas també el poden ajudar des del SIAD. 

Llavors alguns de manera, raonable, i d’altres no tant t’ho recriminen. Alguns nois 

senten que hi ha una discriminació i t’ho diuen d’una manera raonada. Però al final si 

que hi ha tendències però crec que el taller en general, deu fer 12 anys que el fem, des 

de aquest any ho hem canviat però sempre hem fet valoració i ho hem fullejat, vull dir, 

veus la rebuda per part d’ells. 

o Que preguntàveu a la valoració?  

T’ha resultat útil, alguns items sobre els monitors, si han patit alguna relació abusiva... 

o Les xarxes socials afavoreixen el control? 

Això es una cosa molt estereotipada, et diuen que si perquè ho han sentit però en el fons 

hi ha aquesta doble moral.  

o Què en penseu del mite amor romàntic (mitja taronja). Les parelles que 

s’estimen de veritat sempre estan juntes.  

Ens agrada remarcar que és l’amor saludable i presentem un model que hi ha l’eros, la 

filia i l’àgape.  

Es complexa, perquè aquesta frase fins i tot a mi em donaria que pensar una mica. El 

mòbil si te l’agafen i tu no vols, això diries que és control, un fet agressiu, veus clar que 

si. Però aquesta... te l’has de pensar una mica. 

T’ho pots agafar amb referència de que has d’estar amb algú sempre i fer-ho totes les 

coses junts.  

Jo trobo que el taller és per sembrar una llavor, al ser de prevenció tu dones una 

informació i clar volem canviar el seu sistema de creences envers la gelosia en dues 

hores? Si el taller ha connectat amb tu si, però sinó és superficial.  

o Hauria de tenir continuïtat? Les escoles fan més coses sobre el tema? 

Les escoles el dia 25 fan activitats, manifestos... però no totes les escoles. Però no et 

sabria dir. Algunes escoles passen pel·lícules i toquen el tema de coeducació des de 
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petits (P3 i P4). Però clar, es una hora amb nens petits, explicar un conta.. però es un 

treball constant i des de l’escola és una bona via. 

Si fos un taller de més dies seria més fàcil incidir en alguns temes més estona, i així pot 

ser ajudaria a més persones. 

o L’heu actualitzat? 

Quan vam trobar la forma que funcionava l’hem mantingut, el rol-playing és el que més 

agrada i clar no parlar d’estereotips o no parlar de teoria em sembla que alguns 

conceptes s’han de parlar i si, la primera hora és més teoria.. en alguns cursos genera 

debat, però vam començar el primer any de prova pilot, llavors les valoracions les 

miràvem amb lupa, sobretot el que milloraries, i llavors a partir d’aquí fa temps que 

anem més o menys amb el mateix, l’escaleta és el powerpoint. Sempre hem de repetir 

els mateixos conceptes: amor saludable, estereotips, gelosia i indicadors d’una relació 

abusiva.  

o Però clar, fa 10 anys les xarxes socials potser no estaven tant instaurades 

com ara. 

Si, també actualitzem una mica, quan fiquem els exemples. 

o Creieu que tenen desconeixement sobre les relacions abusives? Saben com 

detectar-ho? 

Jo penso que les coses més flagrants no tenen problema: que m’escupi, m’insulti.. a 

partir d’aquí la línia del nou masclisme que podria operar de: “se’t dona millor cuinar 

l’arròs amb llet i clar aquella persona (dona) creure-s’ho i dir ho que bé això 

segurament la majoria no ho pensa”  i creu que l’està reforçant. 

Jo penso que hi ha coses que no són conscients, com el control com per exemple: “on 

seràs avui, tinc moltes ganes de veure’t, ja ho saps, em moro per tu”, clar amb una 

petició que els límits molts no ho tenen clar.  

El límit probablement és molt alt, hi ha un grup que cada cop són més conscients, 

aquest any ha sigut brutal la campanya de la dona, com a l’esport femení. Es fan 

bastants programes però hi ha molts més que no ajuden. 
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o Quin mite creieu que està més arrelat i és més difícil d’incidir en ell?  

Quan ja li posen nom a les coses ja es mes fàcil veure-ho, sobretot en la gelosia i en que 

és o no control. Les contrasenyes de les xarxes socials sempre diem que no han de dir-la 

però molta gent dir que és natural... llavors és difícil incidir. 

Clar el mite de la mitja taronja és molt difícil, des de petita t’estan explicant amb contes 

que hi ha un príncep blau. I els nois també de creure que han de protegir, estar forts, 

salvar. Això afecta als dos. Si t’estima et mostrarà alguna cosa com la gelosia. 

I poden haver varis dintre la relació, que ha de fer el noi, això és el desplegable dels dos, 

qui ha de ser qui lliga, com lliga un noi o una noia. 

o Què és per vosaltres una relació abusiva? 

L’iceberg de la violència de gènere defineix les formes explicites: abús sexual, 

insultar... I també hi ha més subtils, com humiliar que està a la franja entre una i l’altra. 

El llenguatge sexista, i ara hi ha aquesta positivitat de “fes-ho tu que et surt millor, però 

t’ho dic amb un somriure, i clar si l’altre no te idees clares pot pensar que m’ho diu 

perquè m’estima”. I clar, amb aquesta edat és normal trontollar, tot just estan sortint del 

procés d’identitat, molts estan encara sabent que volen, qui són....  

Una relació abusiva es quan dues persones tenen una relació íntima, i un dels dos té una 

conducta més passiva ja tenen una tendència x de caràcter i/o personalitat de ser 

condescendents de fugir del conflicte, no serà capaç de donar l’opinió i l’altre ha de 

tenir una tendència a una conducta mes agressiva, jo tinc la raó i l’he d’imposar i clar si 

s’ajunten les dues augmenten exponencialment que es creï una relació abusiva.  

Al principi hi ha subtileses, al cap del temps ja s’instaura la relació abusiva, però 

aquesta persona té molt poca autoestima i li fa molta por el conflicte o creu que no es 

prou vàlid/a, ja hi ha com un encaix entre dos peces una s’anirà arronsant per fer content 

a l’altre. I l’altre és exigent i llavors es van enganxant, soluciona els problemes a través 

del control, o la por. Es comencen a inventar excuses per sobreviure, les 

racionalitzacions, és a dir m’autoenganyo una mica.  

Les persones que no tenen aquestes tendències, és difícil que tinguin una relació 

abusiva. Es diferent que jo decideixi que l’altre triï que fer els caps de setmana. Es 
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diferent a que un sempre decideixi que fer, amb qui anar... perquè jo t’estimo. A 

vegades si que pot passar a totes les edats però es important incidir en aquestes edats.  

Un ha de donar-se compte de que no només estableix un patró passiu en la parella sinó 

que es un tarannà de manera irracional que té, a llarg termini es reforça la idea de que 

no soc prou bo/bona, o qui em voldrà a mi? Per això a vegades costa tan trencar amb 

aquest pensament. 

Els hi diem: “mireu aquests indicadors i sapigueu que no tot val per amor”.  

La relació va progressivament, no trigarà deu anys però tampoc serà els primers dies, si 

es donen aquests dos tipus de personalitat, en canvi una persona assertiva posa límits. Si 

en són dos perfecte. 

o I si són dos agressius? 

Si, llavors serà una relació abusiva d’anada i tornada, serà una guerra oberta. Allò que 

diuen de tot s’hi val en l’amor i la guerra 

o En que us baseu el per fer el taller? 

A través de l’experiència, no he extret res de tal llibre... és una mica una macedònia de 

vivències, experiències, coses soltes que he anat llegint, no et sabria dir. Tema 

d’articles...no.  El senyor Riso parla sobre dependència emocional... jo he llegit algunes 

coses d’ell però és l’única referencia que tinc d’ell. 

o Creieu que hi ha molts casos? 

Sempre es troba algun, l’any passat va ser una bestiesa a cicles formatius, per lo menys 

deu o dotze casos allà al taller, o bé perquè marxaven plorant o t’ho deien, en canvi 

aquest any no. A vegades expliquen experiències de persones properes o demanen 

informació per persones properes. 
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Annex 2.  

Enquesta passada als alumnes 

1. L’home és qui ha de portar la iniciativa dins de la parella? 

2. Si la meva parella és gelosa, és perquè m’estima. 

3. Compartir les contrasenyes de les xarxes socials és una mostra de confiança. 

4. És normal que la meva parella controli el que faig a les xarxes socials.  

5. Creus que les xarxes socials (whatsapp, instagram...) afavoreixen el control sobre la 

parella? 

6. És normal que la meva parella em faci canviar de roba si no li agrada la que m’he 

posat. 

 

7. Tenir baralles és normal entre persones que s’estimen. 
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8. Les parelles sempre han de saber a on i amb qui està l’altre. 

 

9. Les parelles que s’estimen de veritat sempre estan juntes. 

 

10. Les parelles mai han de contradir el que diu l’altre davant dels seus amics. 

 

11. Quan es discuteix els insults són inevitables. 

Font: Enquesta realitzada a través de formularis Google 
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Annex 3.  
 

Il·lustració 1: Indicadors que em poden fer pensar que em trobo en una relació 

abusiva 

Font: Taller la prevenció de les relacions abusives 

Annex 4.  

Taula nº1. Variables pre i post 

VARIABLES Gènere Mitjana Desviació 

estàndard 

Significació 

bilateral 
L'home és qui ha de portar la 

iniciativa dins de la parella?  

PRE 

Noi 

Noia 

3,03 

2,15 

2,34 

1,97 

,098 

 

L’home és qui ha de portar la 

iniciativa dins de la parella?  

POST 

Noi 

Noia 

3,00 

2,02 

2,39 

2,13 

,084 

 

Si la meva parella és gelosa, és 

perquè m'estima. 

PRE 

Noi 

Noia 

3,60 

3,07 

2,55 

2,27 

,372 

 

Si la meva parella és gelosa, és 

perquè m'estima.  

POST 

Noi 

Noia 

3,62 

3,44 

1,93 

2,48 

,732 

 

Compartir les contrasenyes de 

les xarxes socials és una 

mostra de confiança.  

Noi 

Noia 

3,7 

2,7 

3,6 

2,8 

,220 
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PRE 

Compartir les contrasenyes de 

les xarxes socials és una 

mostra de confiança.  

POST 

Noi 

Noia 

3,79 

2,54 

2,81 

2,07 
,046 

 

És normal que la meva parella 

controli el que faig a les xarxes 

socials.  

PRE 

Noi 

Noia 

2,0 

1,8 

1,8 

1,8 

,632 

 

És normal que la meva parella 

controli el que faig a les xarxes 

socials.  

POST 

Noi 

Noia 

2,07 

1,85 

1,46 

1,74 

,577 

 

Creus que les xarxes socials 

(whatsapp, instagram...) 

afavoreixen el control sobre la 

parella?  

PRE 

Noi 

Noia 

5,53 

5,34 

2,76 

3,19 

,788 

 

Creus que les xarxes socials 

(whatsapp, instagram...) 

afavoreixen el control sobre la 

parella?  

POST 

Noi 

Noia 

4,93 

5,15 

 

2,63 

3,44 

 

,768 

 

És normal que la meva parella 

em faci canviar de roba si no li 

agrada la que m'he posat.  

PRE 

Noi 

Noia 

2,63 

1,59 

2,55 

1,40 
,048 

 

És normal que la meva parella 

em faci canviar de roba si no li 

agrada la que m’he posat.  

POST 

Noi 

Noia 

2,28 

1,71 

1,81 

1,57 

,577 

 

Tenir baralles és normal entre 

persones que s'estimen.  

PRE 

Noi 

Noia 

4,7667 

4,37 

2,86095 

2,64 

,549 

 

Tenir baralles és normal entre 

persones que s’estimen.  

POST 

Noi 

Noia 

5,41 

4,54 

2,81 

2,91 

,209 

 

Les parelles sempre han de 

saber a on i amb qui està 

l'altre.  

PRE 

Noi 

Noia 

3,00 

3,07 

2,17 

2,36 

,893 

 

Les parelles sempre han de 

saber a on i amb qui està 

l’altre.  

POST 

Noi 

Noia 

2,83 

2,56 

1,63 

2,21 

,563 

 

Les parelles que s'estimen de 

veritat sempre estan juntes.  

PRE 

Noi 

Noia 

4,10 

3,49 

3,11 

2,46 

,232 
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Les parelles que s’estimen de 

veritat sempre estan juntes.  

POST 

Noi 

Noia 

4,28 

3,59 

2,46 

2,85 

,284 

 

Les parelles mai han de 

contradir el que diu l'altre 

davant dels seus amics.  

PRE 

Noi 

Noia 

2,80 

2,24 

2,01 

1,79 

,232 

 

Les parelles mai han de 

contradir el que diu l’altre 

davant dels seus amics.  

POST 

Noi 

Noia 

3,34 

2,68 

2,36 

2,17 

,238 

 

Quan es discuteix els insults 

són inevitables. 

PRE 

Noi 

Noia 

2,97 

2,80 

2,61 

2,11 

,781 

 

Quan es discuteix els insults 

són inevitables.  

POST 

Noi 

Noia 

4,00 

3,32 

2,71 

2,80 

,310 

 

Font: Dades extretes de l’enquesta realitzada a través de formularis Google 

 

 
 


